
KLASA 7 – (18.05 - 24.05.) 
TEMAT: MUZYKA CYFROWA. OD FONOGRAFU DO MP3. 

 Kilka lekcji z rzędu rozmawialiśmy o różnych gatunkach muzyki. Spośród propozycji ut-
worów do słuchanie były melodie wielu wybitnych kompozytorów i piosenki śpiewane przez le-
gendy, na trwałe zapisane w kulturze muzycznej Polski, Europy oraz całego świata. 

 Dzisiejsza lekcja ma na celu przybliżenie nie tylko kolejnego stylu w muzyce, ale również 
ukazanie rozwoju technik tworzenia, nagrywania i odtwarzania muzyki. 

 Jeszcze w XIX wieku muzyka utrwalana była jedynie za pomocą nut. Aby posłuchać utworu 
trzeba było go sobie zagrać samemu (jeśli ktoś miał to szczęście i potrafił) albo udać się na koncert. 
Dzisiaj można odtwarzać muzykę w każdym miejscu i o każdej porze.  

 Jak rozwijała się technologia? 

1. Pierwszym urządzeniem do zapisywania i odtwarzania dźwięku był FONOGRAF (1877). 
Dźwięk utrwalany był na cienkiej warstwie wosku. Nagrań tych nie dało nie kopiować. 

2.  Gramofon (1887) - odtwarzanie muzyki z obracającej się płyty pokrytej woskiem, dźwięk 
przenoszony do tuby wzmacniającej. Nagrania można było kopiować. 

3. Telegrafon (1898) to poprzednik magnetofonu. Dźwięk zapisywany był na stalowym drucie. 

4. Magnetofon szpulowy (1935) służył do odtwarzania muzyki w domach za pomocą specjalnej 
taśmy nawiniętej na dwie obracające nie szpule. 

5. Kaseta magnetofonowa (1963) to plastikowe, małe pudełko posiadające taśmę z zapisem 
dźwięku.  

6. Compact Disc (1978) to plastikowa płyta, na której można było zmieścić już około 80 minut mu-
zyki. Do odczytu i zapisu melodii używa lasera. 

7. Walkman (1979) to przenośny odtwarzacz kaset magnetofonowych, umożliwiający słuchanie 
muzyki poza domem, na spacerze, treningu… 

8. Odtwarzacz MP3 (1998) to urządzenie multimedialne, pozwalające zapisać kilkaset godzin mu-
zyki. Utwory zapisują się cyfrowo, tzn jako kombinacja cyfr. 

 Najmłodsze pokolenie kompozytorów muzyki współczesnej nie inspiruje się już tylko kulturą 
śródziemnomorską, Bachem czy mitologią antyczną. Źródłem, z którego czerpią twórcy tacy jak 
Johannes Kreidler, Simon Steen-Andersen czy Jagoda Szmytka, jest też popkultura i kultura inter-
netu – gry komputerowe, internetowe kamerki wideo i teledyski gwiazd pop. Jak brzmi ta nowa 
muzyka? Posłuchajcie: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=THznJjQJ3GY&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=THznJjQJ3GY&feature=emb_logo


 Dla młodych kompozytorów punktem odniesienia nie jest już tylko dziedzictwo kultury śród-
ziemnomorskiej czy muzyka, którą można znaleźć w Kanonie Muzykoteki. Nawet XX-wieczna 
awangarda wydaje się być dla tego pokolenia już nieco wyeksploatowana i przez to mało pociąga-
jąca. Kompozytorzy z pokolenia „cyfrowych tubylców” sięgają więc po popkulturę. Robią to na 
szczęście w sposób niepowierzchowny i refleksyjny. Ważnymi inspiracjami są dla nich gry kompu-
terowe, śmieszne filmiki z YouTube’a i… teledyski gwiazd pop. 
  
 A czy Ty w swojej muzykotece posiadasz coś z muzyki cyfrowej? Jak Ci nie ona podoba? Z 
czym Ci się kojarzy? Chętnych zapraszam do wymiany zdań za pomocą maila :) 

Z pozdrowieniami 

Albert Szułczyński

http://muzykotekaszkolna.pl/kanon

